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Concept competitional

Romanian Corporate Sports- Fotbal, parte a sistemului de competitii sportive Romanian
Corporate Sports, atrage intr-o competitie unica jucatori de fotbal amatori din cadrul celor
mai importante companii din Romania.
Calitatea de organizator si coordonator al campionatului ii revine companiei MPG.

2
2.1

Jucatorii
Dreptul de joc

La baza competitiei stau principiile de fair-play si respect reciproc, motiv pentru care
MPG considera ca toti jucatorii inscrisi trebuie sa respecte conditiile stipulate la Capitolul 2.
Au calitatea de jucatori in Romanian Corporate Sports- Fotbal acei angajati ai companiilor
inscrise care figureaza in lotul actualizat al echipelor participante, conform prezentului
regulament.
Lotul stabilit de o companie inainte de inceperea competitiei poate fi modificat pe
parcursul acesteia oricand, indifent de faza competitiei, cu conditia ca de fiecare data
modificarea sa fie anuntata cu cel putin doua zile inainte de etapa. O regula de baza este ca
echipele vor putea sa adauge sau sa inlocuiasca maximum trei jucatori, in limita numarului
maxim de 20 de jucatori in lot si respectand, in cazul jucatorilor nou-adaugati, toate
conditiile legate de participarea in campionat, enuntate in acest regulament sau anuntate de
organizatori.
Un jucator care face parte din lotul oficial al unei echipe clasate in competitiile
profesioniste nationale sau internationale nu are drept de joc in competitie.
Odata cu inscrierea in competitie, o echipa trebuie sa garanteze calitatea de angajat a
fiecaruia dintre jucatorii ei (acesta trebuie sa detina, de cel putin cinci luni fata de data
inscrierii, un contract de munca full-time*1, sau o relatie de munca exclusiva si de tip fulltime*, pe termen nelimitat sau limitat la minimum un an, cu compania pe care o reprezinta,
sau sa fie membru in consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere al companiei,
sau sa fie actionar semnificativ al companiei).
Certificarea calitatii de angajat a fiecarui membru al echipei este conferita de adeverinta
eliberata in acest sens de compania pe care o reprezinta.
In momentul in care un jucator isi inceteaza relatia contractuala cu o companie
*Exceptie fac companiile al caror specific de activitate presupune ca majoritatea angajatilor sa lucreze in ture scurte sau cu norma redusa,
in acest caz fiind acceptati si jucatorii ce au contracte part-time.

participanta in campionat, acesta isi pierde dreptul de a fi jucator in lotul acelei companii. In
acest caz, managerul echipei in cauza are datoria sa-i informeze in cel mai scurt timp pe
organizatori.
Managerul are dreptul sa inlocuiasca jucatorul respectiv cu un altul, cu minimum doua
zile inaintea urmatorului meci, caz in care este necesara atat dovedirea intreruperii relatiilor
de munca pentru jucatorul eliminat, cat si intrunirea tuturor conditiilor din regulament
pentru jucatorul nou-introdus.
Organizatorul isi rezerva dreptul ca in spiritul competitivitatii, spectacolului, sau
marketingului evenimentului sportiv, sa invite echipe de jucatori amatori cu statut special in
competitia Romanian Corporate Sports.

2.2

Managerul echipei

Orice echipa inregistrata in campionat este obligata sa nominalizeze un manager de
echipa. Acesta este reprezentantul desemnat pentru intermedierea relatiei cu organizatorul,
cu arbitrii si cu toti membrii propriei echipe. Managerul este obligat sa comunice
organizatorului, inainte de inceperea campionatului, datele sale complete de contact
(telefon mobil si fix, e-mail s.a.). Orice comunicare transmisa de organizator catre managerul
echipei este considerata a fi facuta catre intreaga echipa, organizatorului nerevenindu-i
niciun fel de obligatie legata de comunicarea in cadrul echipei. Managerul are obligatia
transmiterii informatiilor catre toti membrii echipei sale.
Managerul echipei are sarcina de a confirma lotul care va reprezenta compania si de a
se asigura de respectarea obligatiilor ce rezulta din calitatea de echipa participanta la
campionat.
Managerul poate avea, concomitent, si calitatea de capitan al echipei, antrenor sau
jucator.

2.3

Capitanul echipei

Capitanul echipei este cel care asigura comunicarea cu arbitrul, in timpul meciurilor.
Capitanul va purta banderola. In situatia in care este inlocuit, el ii va inmana banderola
unui alt jucator de pe teren.
Intra in sarcina capitanului echipei ca, dupa fiecare gol marcat de propria echipa, sa-i
aduca la cunostinta arbitrului numele marcatorului. De asemenea, capitanul echipei este
obligat sa-i comunice arbitrului, dupa fiecare abatere disciplinara sanctionata cu cartonas
galben sau/si rosu, numele jucatorului vinovat.
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3.1

Oficialii
Arbitrul

Toate meciurile din cadrul Romanian Corporate Sports- Fotbal beneficiaza de arbitraj
profesionist, asigurat prin intermediul MPG.

Inainte de inceperea partidei, arbitrul completeaza foaia de joc, pe baza actelor de
identitate ale jucatorilor prezenti, verificand identitatea acestora si apartenenta lor la lot.
In cazul in care arbitrul depisteaza (direct sau la sesizarea observatorului de joc din partea
MPG) prezenta pe terenul de joc a altor jucatori decat cei inscrisi in raportul arbitrului, poate
opri partida, pentru a dispune ca ei sa paraseasca terenul de joc.
Toti jucatorii participanti la Romanian Corporate Sports- Fotbal inteleg sa se supuna
deciziilor arbitrului, care au la baza prezentul regulament si Ghidul jucatorului, publicate pe
site-ul oficial al competitiei, urmate de Regulamentul jocului de fotbal pe teren redus,
aprobat de FIFA.
Abaterile disciplinare vor fi analizate de catre organizatorul competitiei, sanctiunile
urmand a fi aplicate conform regulamentului oficial- Romanian Corporate Sports- Fotbal si
Ghidului jucatorului, ambele publicate pe site-ul competitiei. De asemenea, organizatorul isi
rezerva dreptul de a introduce si de a pune in aplicare si alte sanctiuni decat cele prevazute
in acestea, acolo unde este cazul, respectand procedurile si principiile regulamentelor
oficiale din fotbalul profesionist.

3.2

Observatorul de joc

La toate meciurile din cadrul Romanian Corporate Sports- Fotbal, reprezentantul MPG
de la masa oficiala este autoritatea suprema in privinta organizarii. Acesta vegheaza asupra
bunei desfasurari a competitiei si ia masurile necesare, inaintea, in timpul si dupa
desfasurarea meciului, in cazul aparitiei unor probleme organizatorice sau a unor abateri de
la prezentul regulament.

3.3

Comitetul de conducere

Comitetul de conducere este forul suprem al Romanian Corporate Sports- Fotbal,
deciziile acestuia fiind definitive si irevocabile.
Comitetul de conducere intruneste Comisia de disciplina, insarcinata cu analizarea tuturor
abaterilor disciplinare savarsite cu prilejul desfasurarii meciurilor, pe teren si in afara
acestuia, a sesizarilor, reclamatiilor si cu dictarea sanctiunilor, in conformitate cu prezentul
regulament. Hotararile Comitetului de conducere, referitoare la sanctiuni sau la eventuale
modificari de regulament, vor fi comunicate in cel mai scurt timp managerilor echipelor.
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4.1

Desfasurarea jocului
Terenul de joc

Dimensiunile terenului de joc se incadreaza in limitele permise de Regulamentul de
fotbal pe teren redus, pentru competitiile interne.
Arbitrul poate amana ora de incepere a partidei sau poate intrerupe jocul daca remarca
faptul ca terenul este impracticabil.

Teren impracticabil:
a) Aproximativ ¼ din teren este acoperita cu apa, iar adancimea apei nu mai permite
ca mingea sa vina in contact cu pamantul, astfel incat controlul si circulatia mingii
sunt impiedicate cu desavarsire;
b) în caz de furtună, ploaie torenţială, descărcări electrice, ninsori abundente, ceaţă
sau viscol sau dacă, urmare a acestora, vizibilitatea scade sub 50 m. Dacă aceste
situaţii intervin dupa inceperea jocului arbitrul poate decide intreruperea lui.
c) terenul este acoperit cu zăpadă a cărei grosime împiedică controlul şi circulaţia
mingii;
d) terenul are una sau mai multe porţiuni acoperite de gheaţă care constituie pericol
pentru integritatea corporală a jucătorilor şi arbitrilor.

4.2

Raportul de joc

Raportul de joc, pe care figureaza toate datele tehnice referitoare la desfasurarea
meciului, este documentul oficial al partidei.
Arbitrul trebuie sa bifeze pe foaia de joc, in dreptul numelor jucatorilor din fiecare lot,
titularii si rezervele aflati la locul de desfasurare a meciului. Este de datoria managerului
echipei sa stranga, in prealabil, actele de identitate ale tuturor jucatorilor prezenti si sa le
inmaneze arbitrului, pana cu cel putin zece minute inaintea orei de start a meciului. In cazul
in care un jucator nu poseda actul de identitate emis de autoritatile statului (cu fotografie),
acesta nu poate participa la meci, nici ca titular, nici ca rezerva. Organizatorii isi rezerva
dreptul de a solicita in orice moment prezentarea actului de identitate al jucatorilor, pentru
indepartarea oricarei suspiciuni in timpul desfasurarii partidelor din cadrul campionatului.
Dupa incheierea jocului, capitanii de echipa au obligatia sa semneze foaia de joc,
pentru certificarea rezultatului. In cazul in care un capitan de echipa refuza sau uita sa
semneze foaia de joc, scorul final va fi cel anuntat de arbitru.

4.3

Numarul jucatorilor

Un meci se disputa intre doua echipe compuse din cate sase jucatori, dintre care unul
este portar. Se accepta maximum noua jucatori de rezerva pe parcursul unei intalniri, chiar
daca lotul initial include un numar maxim de 20 de jucatori.

4.4

Timpul de joc

Un meci se desfasoara pe durata a doua reprize de cate 20 de minute, cu pauza de cinci
minute intre ele. In cazul intreruperii jocului, cronometrul nu este oprit decat in cazul unor
situatii deosebite.
Durata fiecarei reprize poate fi prelungita pentru a permite executarea unei lovituri de

pedeapsa (de la 7 m) sau executarea unei lovituri libere impotriva echipei care a comis mai
mult de cinci greseli cumulate (din punctul de la 10 m), conform Art. 6.1 din prezentul
regulament.
Daca dupa cea de-a doua repriza rezultatul unei partide cu caracter eliminatoriu, sau
din Faza finala, este egal, meciul va continua cu doua reprize de prelungire de cate cinci
minute. In prelungiri nu va functiona “Regula Golului de aur”. Daca si dupa cele doua
reprize de prelungire se mentine egalitatea, se va trece la executarea unor lovituri de
departajare din punctul de la 7 m. Doar jucatorii prezenti in teren in momentul fluierului
final au dreptul de a executa lovituri de departajare. Intr-o prima instanta, se executa o serie
de trei lovituri de echipa. In caz ca egalitatea se mentine, se continua cu serii de cate o
lovitura.
Executantii loviturilor de departajare trebuie sa fie diferiti si se vor putea repeta numai
dupa ce toti cei sase jucatori ai unei echipe au executat cate o lovitura.
Echipele ii pot solicita arbitrului cate un time-out de un minut in fiecare repriza (dar nu si
in reprizele de prelungiri). Time-out-ul poate fi solicitat in orice moment al jocului, dar va fi
acordat numai daca echipa care il solicita se afla in posesia mingii si jocul este oprit. Timeout-ul nefructificat in prima repriza nu se reporteaza pentru cea de-a doua.

4.5

Descompletarea echipei

O echipa nu poate incepe, sau continua un meci cu mai putin de patru jucatori
(incluzand portarul). In caz de descompletare definitiva a uneia dintre echipe sub numarul
stabilit mai sus, arbitrul este obligat sa sa opreasca jocul, iar echipa respectiva va pierde prin
forfait.

4.6

Schimbarile

In timpul meciului este permis un numar nelimitat de schimbari. Un jucator deja inlocuit
poate reintra pe teren in locul unui coechipier, schimbarea putandu-se petrece atat cand
jocul este oprit, cat si in timpul acestuia, insa numai prin dreptul zonei de inlocuire
prestabilite de organizator si numai dupa ce jucatorul pe care trebuie sa-l inlocuiasca a
parasit terenul de joc .
Orice jucator poate lua locul portarului, insa doar in cazul in care jocul este oprit si cu
conditia sa imbrace tricoul distinctiv.
Pe banca de rezerve iau loc numai cei maximum 15 jucatori bifati pe foaia de joc si
managerul sau antrenorul echipei.

4.7

Pachetul de joc

Organizatorul pune la dispozitia fiecarui participant la competitie un pachet de joc oferit
de sponsori. Jucatorii nu au voie sa folosesca in timpul meciurilor produse ale unor companii
concurente sponsorilor oficiali.

4.8

Mingea oficiala

Pentru intreaga competitie, organizatorul pune la dispozitia echipelor mingea oficiala.
Ridicarea mingii de joc revine in sarcina capitanului, sau a unui alt reprezentant al
echipei. Jucatorul va solicita o minge reprezentantului MPG de la masa oficiala, aceasta
urmand a fi folosita atat pentru antrenament, pana la debutul meciului, cat si pe toata
perioada partidei.
In momentul solicitarii mingii, jucatorul isi va spune numele si echipa din care face parte,
aceste detalii fiind trecute pe o lista. La finalul meciului reprezentantul echipei respective va
preda mingea la masa oficiala, precizand din nou numele si echipa, realizandu-se astfel
procedura oficiala de retur.
In cazul in care o echipa nu-si mai preda mingea preluata in custodie inainte de meci, pana la
finalul campionatului nu va mai primi minge de antrenament, urmand sa beneficieze de
minge doar pe timpul meciului, la pauza si dupa final aceasta urmand sa fie preluata de
arbitru. In situatia in care aceeasi echipa isi pierde si mingea de joc in timpul unui meci
ulterior, MPG isi rezerva dreptul de a sanctiona compania respectiva inclusiv cu solicitarea
contravalorii mingii.

4.9

Echipamentul

Organizatorul pune la dispozitia fiecarui participant la competitie cate o vesta speciala de
joc, pe care jucatorul are obligatia sa o poarte in timpul meciurilor, in masura in care nu
detine un echipament de joc in culori care se diferentiaza de cele ale echipei adverse.
Portarul va purta un tricou prin care se distinge coloristic de coechipieri.
Niciunui jucator nu ii este permis sa foloseasca un echipament sau orice altceva ce-i
poate pune in pericol integritatea fizica, lui sau altui jucator, incluzand orice fel de bijuterii.
Incaltamintea folosita de jucatori va fi una sport, adaptata suprafetei de joc (se interzic
ghetele de fotbal cu crampoane pentru teren natural, lame sau filet).

4.10 Asistenta medicala
Pe durata desfasurarii meciurilor din campionat, jucatorii beneficiaza de asistenta
medicala de urgenta din partea unui cadru medical de specialitate.
Alegand sa participe in meciurile din cadrul campionatului, jucatorii isi asuma intreaga
raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul regulament, conducerea
campionatului le aduce la cunostinta jucatorilor inscrisi in campionat necesitatea efectuarii
de catre acestia a unui control medical periodic si a unuia inainte de a participa la primul lor
meci din campionat, riscul neefectuarii acestor controale medicale revenindu-le in totalitate
jucatorilor.
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5.1

Sistemul competitional
Fazele competitiei

Formatul propus presupune o impartire initiala a echipelor in doua grupe de 7, aceasta
purtand numele de Faza grupelor. Fiecare echipa va disputa meciuri in sistem turneu
(“fiecare cu fiecare”). La finalul celor 7 etape aferente Fazei grupelor, echipele de pe locurile
1-3, se vor califica in Liga I Romanian Corporate Sports- Fotbal. Echipele de pe locurile 4-7
vor accede in Liga a 2-a Romanian Corporate Sports – Fotbal. Se vor forma astfel cate doua
grupe in fiecare liga, in Liga 1 de cate 3, iar in Liga 2 de cate 4 echipe, componenta acestora
fiind predefinita astfel:
Liga 1
Gr. A: 1A+2B+3A;
Gr. B: 1B+2A+3B.
Liga 2

Gr. A: 4A+5B+6A+7B
Gr. B: 4B+5A+6B+7A
Si in aceasta faza fiecare echipa va disputa meciuri in sistem turneu (“fiecare cu
fiecare”). La finalul celor 3 etape echipele de pe locurile 1 si 2, grupele A si B, se vor califica in
semifinalele Fazei finale, pe un tablou eliminatoriu. Echipele de pe locurile 3 si 4, grupele A si
B, vor disputa cate un meci de clasament. Astfel, locul 3 din A va juca impotriva locului 3 din
B, avand ca miza locul 5 in clasamentul final (valabil pentru ambele ligi), in timp ce locul 4 din
A va juca impotriva locului 4 din B, avand ca miza locul 7 in clasamentul final al Ligii a 2-a.

5.2

Faza finala

Faza finala a Romanian Corporate Sports- Fotbal presupune o competitie in sistem
eliminatoriu atat pentru Liga I, cat si pentru Liga a 2-a. Dispunerea echipelor pe tabloul
eliminatoriu se va face astfel, tinandu-se cont de clasamentul final din grupele celor doua
ligi:
Semifinale Liga I/ Liga a 2-a: A1 + B2, A2 + B1;
In ambele ligi se vor juca atat finale, cat si finalele mici.

5.3

Reprogramarile

Amanarea si reprogramarea meciurilor din cadrul Romanian Corporate Sports- Fotbal
pot fi aprobate de organizator numai in conditii extreme si numai in cazul in care nu conduc
la perturbarea calendarului competitional.
Disputarea unui meci din Faza grupelor in afara zilelor si orelor anuntate in programul
oficial poate fi luata in calcul de organizatori doar in urmatoarele conditii:
 Ambele echipe sunt de acord cu disputarea meciului intr-o alta zi si la o alta ora decat
cele anuntate in programul oficial.
 Ambele echipe trebuie sa confirme asta prin trimiterea unui e-mail catre organizatori
pana cu cel putin doua zile lucratoare inainte de ziua anuntata pentru disputarea

partidei.
 Meciul se disputa pana la finalizarea ultimei etape din respectiva faza a competitiei.
 Anumite aspecte din logistica meciului intra in responsabilitatea echipelor. Echipele
sunt responsabile de plata chiriei terenului, a arbitrului convocat de organizatori si a
medicului.
Nu va fi aprobata amanarea sau reprogramarea unui meci cu caracter eliminatoriu, sau
din cadrul Fazei finale.
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Sanctiuni

6.1

Cumulul de greseli

Toate loviturile libere directe, descrise in Ghidul jucatorului, sunt greseli care se
cumuleaza. Primele cinci greseli cumulate in fiecare repriza de o echipa vor fi inregistrate de
arbitru, pentru ca a sasea si urmatoarele greseli din fiecare repriza sa fie sanctionate cu
lovituri de penalitate de la 10 m, fara zid. In cazul in care abaterea a fost comisa intr-o pozitie
mai buna, echipa jucatorului faultat poate opta pentru aceasta, dar nicio lovitura de
penalitate nu se va executa de la mai putin de 7 m.
Arbitrii vor aplica regula avantajului, permitand continuarea jocului, daca echipa al carei
jucator a comis un fault nu a inregistrat pana in momentul respectiv cinci greseli cumulate. In
aceasta situatie, arbitrul inregistreaza greseala cumulata imediat ce mingea nu mai este in
joc.

6.2

Dreptul de joc

In cazul in care se constata ca o echipa a inscris pe foaia de joc si/sau a folosit un jucator
care nu respecta prevederile de la Capitolul 1, aceasta este sanctionata cu pierderea
meciului prin forfait, riscand si eliminarea din competitie.

6.3

Excluderea sau retragerea din competitie

In cazul in care in care o echipa se retrage sau este exclusa din campionat, se vor aplica
urmatoarele masuri:
a) rezultatele jocurilor disputate in faza respectiva se anuleaza, omologandu-se cu 3-0
pentru adversari, intocmai ca si jocurile ramase a se desfasura conform programului
oficial.
a) se mentin toate efectele cartonaselor galbene, suspendarilor si celorlalte sanctiuni
disciplinare aplicate jucatorilor, oficialilor sau cluburilor.

6.4

Neprezentarea, retragerea de pe teren sau refuzul de a relua jocul

Arbitrul si/sau observatorul de joc declara meciul pierdut prin neprezentare, daca o
echipa nu aliniaza numarul minim de jucatori nici dupa 15 minute de la ora oficiala de start,
iar echipa adversa nu este dispusa sa astepte peste acest termen, sau daca aceasta intarziere
perturba iremediabil programarea stabilita initial.
Neprezentarea neanuntata conform regulamentului (Art. 5.4.) la doua jocuri din cadrul
aceleiasi editii a campionatului se sanctioneaza cu excluderea din competitie. La fel si
neprezentarea la un meci cu caracter eliminatoriu.
Daca o echipa refuza sa joace un meci sau sa continue unul inceput, va fi sanctionata
cu pierderea jocului prin forfait. Daca diferenta de goluri din momentul intreruperii este mai
mare de 3-0, se va mentine rezultatul din teren.

6.5

Pierderea jocului prin forfait

Pierderea unui meci prin forfait inseamna inregistrarea scorului de 0-3 in contul
echipei in cauza.

6.6

Cartonasele galbene si rosii

In toate fazele competitiei, cumulul de trei cartonase galbene atrage suspendarea
pentru urmatorul meci. Ulterior ispasirii pedepsei, fiecare cartonas galben nou incasat
conduce la o noua suspendare de un meci. Cartonasele galbene se anuleaza dupa Faza
grupelor 1.
Pe intreaga durata a campionatului, cartonasele rosii se sanctioneaza de catre comisia de
disciplina astfel:
- cartonas rosu primit prin cumulul a doua cartonase galbene in acelasi meci, cu suspendare
pentru urmatorul meci. In aceasta situatie, cele doua cartonase galbene primite de jucator in
timpul aceluiasi joc se transforma in ELIMINARE (cartonas rosu) pentru jocul respectiv,
necontabilizandu-se la numarul efectiv de avertismente acumulate pe parcursul competitiei.
- cartonas rosu direct, cu suspendare pentru cel putin un meci, in functie de gravitatea
abaterii disciplinare.

6.7
-

-

Contestatii

Depunerea contestatiei
O echipa care apreciaza ca echipa adversa a incalcat in meciul direct disputat unele
prevederi regulamentare, indiferent de natura lor, au dreptul sa-si sustina cauza numai in
baza unei contestatii formulate in scris in raportul de arbitraj al jocului.
Echipele au dreptul de a introduce contestatii inainte, in pauza, sau dupa terminarea
jocului, astfel:

-

-

-

-

-

-

-

o daca se contesta dreptul de joc al unuia sau al mai multor jucatori din echipa
adversa, inscrisi in raportul de arbitraj, aratandu-se motivele in mod concret;
o daca se contesta identitatea unuia sau mai multor jucatori inscrisi in raportul de
arbitraj.
Sesizarea se face din oficiu de catre organizator, nefiind necesara formularea unei
contestatii, in cazul jucatorilor aflati in stare de suspendare (cumul de cartonase galbene
sau cartonas rosu) si care participa totusi la joc.
Contestatiile se fac in scris, se inregistreaza in raportul de arbitraj si se semneaza de catre
delegatul sau capitanul echipei, in prezenta arbitrului si a delegatului sau capitanului
echipei adverse, care semneaza de luare la cunostinta.
In cazul in care jucatorul contestat nu intra pe teren in partida respectiva, arbitrul va
consemna acest lucru in raportul de arbitraj, in acest caz contestatia ramanand fara
obiect in cazul respectivei partide, dar urmand a fi solutionata in continuare, conform
regulamentului.
Contestatiile referitoare la identitatea jucatorilor si la dreptul de joc se fac nominal. In
ceea ce priveste contestatiile referitoare la dreptul de joc, delegatii echipelor au obligatia
de a inscrie in mod explicit in raportul de arbitraj motivul pentru care este contestat
jucatorul (nerespectarea conditiilor de inscriere in competitie, nerespectarea perioadelor
de transfer prevazute in regulament, sau substituire, etc.), daca exista, in caz contrar
urmand a fi respinse ca neregulamentare.
In vederea procesarii unei contestatii, se percepe o taxa de contestatie in valoare de 150
lei. Taxa de 150 de lei este valabila pentru fiecare jucator contestat. Taxa de contestatie
se plateste in numerar la sediul organizatorului sau prin virament, in termen de 48 de ore
de la inregistrarea contestatiei.
Neplata taxei de contestatie atrage dupa sine respingerea acesteia ca fiind netaxata si
respectiv omologarea jocului cu rezultatul inregistrat pe teren.
Taxele de contestatie, indiferent de modul de solutionare a cauzei, nu se restituie.
Solutionarea contestatiilor
In cazul contestatiei ce are drept obiect calitatatea de angajat a unui jucator, aceasta se
solutioneaza prin prezentarea de catre jucatorul in cauza, in termen de 5 zile lucratoare
de la admiterea contestatiei, a unor informatii suplimentare sub forma unui document
semnat si stampilat de angajator privind relatia de colaborare dintre cele doua parti.
Acest document trebuie sa precizeze clar natura relatiei dintre cele doua parti si data
inceperii respectivei relatii contractuale.
In cazul neprezentarii de catre jucatorul ce face subiectul contestatiei a informatiilor
suplimentare in termenul stabilit de 5 zile lucratoare, jucatorul in cauza pierde dreptul de
joc in competitie. Daca nici in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea contestatiei,

-

-

jucatorul nu prezinta documentul descris anterior, echipa jucatorului in cauza va fi
descalificata.
In toate cazurile, organizatorul competitiei va comunica in scris echipelor implicate
decizia luata.
Contestatiile solutionate de organizatorul competitiei si dovedite neintemeiate, se
resping ca nefondate, iar cele facute contrar prevederilor acestui regulament (tardive,
netaxate, nesustinute, nesemnate, etc.), se resping, de asemenea, ca neregulamentare.
Daca in urma unei contestatii se constata ca o echipa a incalcat articolele prezentului
regulament in ceea ce priveste dreptul de joc, sau a incercat sa induca in eroare
organizatorul si adversarii prin folosirea unui alt jucator decat cei care au fost inscrisi si
anuntati in lotul oficial al echipei, va fi exclusa din competitie.

6.8

Alte sanctiuni

In cazul in care un jucator foloseste in timpul jocului injurii sau un limbaj ori gesturi cu
caracter obscen sau agresiv arbitrul ii va arata jucatorului in cauza cartonasul rosu.
Orice sanctiune dictata in timpul unei editii a Romanian Corporate Sports- Fotbal (cu
exceptia cartonaselor galbene) are efecte si in editia urmatoare (ex.: un jucator care
incaseaza cinci etape de suspendare in timpul Fazei finale si care ar mai fi avut de disputat
semifinala si finala isi va fi ispasit pedeapsa numai dupa trei etape scurse din urmatoarea
editie a campionatului, avand drept de joc incepand cu al patrulea meci din urmatoarea
editie).
In afara de prevederile regulamentului, organizatorul isi rezerva dreptul aplicarii unor
penalizari suplimentare (suspendarea temporara a dreptului de participare sau excluderea
din campionat), in situatia in care un jucator/o echipa nu respecta prevederile acestora si/
sau afecteaza buna desfasurare a campionatului si/ sau ii aduce prejudicii de imagine.

7

Clasamentele

In Faza grupelor se acorda 3 (trei) puncte la victorie si 1 (un) punct la meci egal.
La realizarea clasamentului in grupe, in caz de egalitate la puncte intre doua sau mai
multe echipe, se va tine cont, in ordine, de urmatoarele criterii:
- meci direct;
- golaveraj general mai bun;
- numar total de goluri marcate;
In cazul in care egalitatea persista si dupa aplicarea acestor criterii, se apeleaza la
varianta tragerii la sorti, in prezenta reprezentantilor echipelor implicate.

Important!
Plata integrala a participarii la competitie se face cu minim doua saptamani inainte de
tragerea la sorti a respectivei editii. Dupa acest termen, retragerea din competitie sau
neprezentarea in competitie atrage dupa sine nereturnarea banilor achitati organizatorului.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge cererea de inscriere a unei companii in
cadrul prezentului campionat, precum si de a aduce in orice moment completari si modificari
prezentului regulament, inclusiv in ceea ce priveste formatul de joc, acestea fiind menite a
conduce la buna desfasurare a competitiei. Orice modificare ulterioara publicarii prezentului
regulament va fi adusa, in cel mai scurt timp, la cunostinta participantilor.
Alegand sa participe in meciurile din cadrul Romanian Corporate Sports- Fotbal, jucatorii
isi asuma intreaga raspundere pentru starea lor de sanatate. Prin prezentul regulament,
conducerea campionatului le aduce la cunostinta jucatorilor inscrisi necesitatea efectuarii de
catre acestia a unui control medical periodic si a unuia inainte de a participa la primul lor
meci din campionat, riscul neefectuarii acestor controale medicale revenindu-le in totalitate
jucatorilor.
Prin inscrierea in Romanian Corporate Sports- Fotbal, jucatorii inteleg pe deplin
riscurile practicarii sportului, printre care se numara si accidentarile grave si alte posibile
efecte negative asupra starii de sanatate. Jucatorii consimt, prin inscrierea lor, ca, in cazul
unui eveniment nedorit aparut in timpul disputarii unui meci din cadrul campionatului, sa nu
formuleze nicio pretentie sau plangere impotriva organizatorului competitiei.
Inscrierea in Romanian Corporate Sports- Fotbal si participarea unui jucator la oricare
dintre meciurile desfasurate sub licenta acestui campionat presupun angajamentul implicit al
jucatorului de a accepta si respecta prezentul regulament, precum si Regulamentul jocului de
fotbal pe teren redus (manual aprobat de FIFA), in cazul in care nu exista prevederi contrare
in prezentul regulament.
Prin inscrierea in sistemul Romanian Corporate Sports, se considera ca participantii sunt
implicit de acord:
- sa cedeze MPG toate drepturile asupra imaginii (singur(a) si/sau in grup), statica sau in
miscare, din perioada desfasurarii evenimentului;
- sa recunoasca dreptul MPG de a inregistra si utiliza datele personale (nume, date
biografice, date de contact, infatisare, voce si performanta), prin intermediul oricarui suport
media (inclusiv audio, foto si video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, al
promovarii Romanian Corporate Sports si al oricaror evenimente desfasurate in legatura cu
acest sistem;
- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura impotriva Romanian
Corporate Sports si/sau MPG, in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor
indicate mai sus.

